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KRISLAI
Apie hobus.
Jie tingi dirbti.
Menševikas apie 

voldemarininkus.
Ar jis jau pamiršo?! 

Rašo R. Mizara

Praėjusio mėnesio galo New 
Yorke mirė Amerikos “moky- 
čidKisias” hobo,” Roger Paine, 
f-ulaukę^ apie 80 metu am
žiaus.

“Hobo” pavadinimas taiko
mas tiems, kurie, skurdžiai gy
vendami, keliasi iš vietos Į 
vietą, kurie bando užsidirbti 
“tik tai dienai.“ Tai beviečiai 
žmonės. Tai, galima, sakyti, 
“visuomenės atmatos.“

Tokiu nelaimingųjų pilni 
didmiesčiai. New Yorke jie 
sukasi aplink Browery St.,Chi
cago.) e — aplink Madison St.

Paminėtasis Roger Paine bu
vo tuo ženklyvas, kad jis prie
šinosi pastoviam, visuomeniš
kai naudingam darbui. Jis net 
knygą parašė: “Kam dirbti?“ 
Jis taip samprotavo: vieną 
dieną per savaitę padirbk, o 
per šešias — ilsėkis.

Jis buvo aršus socializmo 
priešas ir net knygą parašė, 
pranašaudamas “neišvengia
mu stalinizmo žlugimą.“

Kitais žodžiais: šio hobo fi
losofija buvo tinginių filosofi
ja. Tokių tipų šiandien yra 
daug. Jie netiki j švarią, žmo
nišką buitį. Jie atsisako orga
nizuotai kovoti už savo ir vi
sos dirbančiosios visuomenės 
šviesesnį gyvenimą.

Tos rūšies žmonės yra vi
suomenės padugnės ir tokio
mis nori pasilikti. Patys pilda
mi, jie priešinasi tam darbi
ninkų judėjimui, kuris žada 
juos iškelti iŠ srutų, iš purvo, 
iš patvorių ir padaryti sąvi- 
garbiais kultūringos visuome
nės nariais.

Naujienose tūlas M. Baltru
šaitis stato klausimą: ar ver
tėjo padėti tūliems dipukams 
atvykti Amerikon ir čia įsi
kurti ?

Baltrušaitis mano, jog 
nevertėjo — nevertėjo padė
ti voldemarininkams, kurie, 
atsistoję Amerikoje ant ko
jų, “per keletą metų pri
sivalgę iki sočiai demokra
tinės šalies baltos duonelės... 
į paprasčiausią dėkingumą 
ranka numojo...“

Voldemarininkai Chicagoje 
leidžia savo laikraštuką “Lais
voji Lietuva,“ kuri Pijų Gri
gaitį “ persenusią dviveide iš- . 
kamša“ išvadino.

Tą laikraštuką (mes jį la
bai retai kada tematome) re
daguoja “Vytautas Stanys - — 
Stanevičius-Staneika.”

Jam, girdi, padeda V. Ras
tenis ir Ko.

• Man, tačiau, rodosi, kad ir 
M. Balti•ūsaitis nėra nė per 
plauką padoresnis už jo puo
lamąjį Stanciką. Paklausykite, 
ką.Baltrušaitis ten plepa.

Voldemarininkai - smetoni- 
ninkai, pasak Baltrušaičio, 
“dabar jau patys nesiskiria 
nuo komunistų... nes jie yra 
jų«4dė$oš broliai.’’ Voldemari- 
ninKai “talkininkauja komu
nistams.“

Jeigu Stanciką klajoja sa
vo laikraštyje, tai M. Baltru
šaitis nemažiau klajoja Nau
jienose.

Unijos iškelia, kad

Nedarbas anglies 
kasyklose didėja

Washingtonas. — United 
Mine Workers atstovas Les
ter Thomas pasakė senati- 
nei darbo ir gerbūvio ko
misijai, kad nedarbas an
glies kasyklose, taipgi me
talų kasyklose, darosi vis 
didesnis. Jis sakė, kad še
šiose Pennsylvanijos srity
se nuo vieno septintadalio 
iki vieno ketvirtadalio dar
bininku sėdi be darbo.
Nedarbas Pennsylvanijoje

Thomas iškėlė, kad pra
eitais metais vien Pennsyl
vanijoje dirbančiųjų anglia
kasių skaičius nukrito ant 
48,000. Pietinėje Appala
chian srityje tarp 1951 me
tų ir 1954 19,129 mainieriai 
neteko darbo. Užsidarė 153 
kasyklos. 10,000 švino ir ki
tų metalų kasėjų prarado 
savo darbą, nes kasyklos 
sumažino produkciją.

1953 metais 72,000 mai- 
nierių nedarbo kompensaci
jos pasibaigė ir didžioji jų 
dalis dabar neturi jeigu. 
1954-tais metais pasibaigė 
207,000 kompensacijos.

šeimynos suskaldytos
Dėl darbo stokos daug 

šeimynų dabar suskaldyta. 
Sūnūs, dukterys ir žentai 
dažnai turi važiuoti į kitas 
valstijas ieškoti darbo, ar
ba važiuoti kasdiena kelio
lika arba keliasdešimt my
lių link darbo vietos, nes ne
teko darbo savo senoje gy
venvietėje.

Senų angliakasiu padėtis 
nepaprastai pasunkėjo, nes 
unijos pensijų fondas dabar 
jiems moka tik $50 vietoje 
$100, kiek mokėdavo. Kai
noms vis kylant ir Įeigoms

New Delhi. — Taip vadi
namas “Visos Indijos Pa
žangos Blokas,” liberalinė 
grupė,, nutarė prisidėti prie 
Nehru vadovaujamos Kon
greso Partijos. Minimo blo
ko vadas Hohanas Singhas 
pareiškė, kad “tik Nehru ir 
Kongreso Partija gali ves
ti Indiją link demokratinio 
socializmo.”

Norėtųsi Naujienų bendra
darbiui priminti sekamą:

Dar visai neseniai voldema
rininkai, smetonininkai, kru- 
pavičininkai, grigaitininkai —■ 
visi išvien, visi bendrai—ruo
šė taip vadinamus pikietus 
prie salių durų, prie parkų 
vartų, kur vyko koncertai, 
spektakliai, piknikai.

Jie ten visi kartu kaukė, 
staugė vilkų balsais prieš ra
mius žmones, ėjusius pasiklau
syti lietuviškos liaudies dai
nos, pamatyti lietuviško spek
taklio, pasilinksminti.

Kai kur jie visi išvien puo-' 
lė žmones fiziškai — pavyz
džiui A Bimbą Clevelande.

Ar M. Baltrušaitis jau pa
miršo tai?!

. I

nukritus ant 50%, senieji 
angliakasiai dabar gyvena 
nepalyginamai skurdžiau, 
negu keli metai atgal.

Minkštosios anglies srity
se padėtis bent kiek geres
nė, nes ten pensijos nebuvo 
taip staigiai sumažintos, 
kaip kietosios anglies srity
se.

Jugoslavija irgi galinti 
gaminti atominę energiją

Belgradas. — Tito sakė 
Jugoslavijos parla mente, 
kad Jugoslavija turi žalią
ją medžiagą “ir žinojimą” 
atominei energijai gaminti. 
Bet jis nesakė, kad ta ener
gija jau gaminama.

Tito tvirtino, kad Jugo
slavija atominę energiją 
gamins tiktai taikingiems 
tikslams. Jis sakė, kad tos 
šalys, kurios jau turi ato
minius ginklus, turėtų juos 
sunaikinti.

Kalbėdamas apie santy
kius su Tarybų Sąjunga ir 
kitais socialistiniais kraš
tais, Tito sakė, kad tie san
tykiai dabar labiau norma- 
liški, negu keli metai at
gal. Bet jis atakavo Molo
tovą ir kitus tarybinius va
dus. Tito sakė, jog Sovie
tu vadai ir vadai Liaudies 
Demokratijose skelbia, jog 
Jugoslavijos vadai “dalinai 
suprato savo klaidas ir sten
giasi jas atitaisyti.” Anot 
Tito, ne jis suprato savo 
klaidas, bet Sovietu vadai 
taiso savo klaidas santy
kiuose su Jugoslavija.

Tito taipgi kalbėjo apie 
savo kelionę Indijoje ir 
Burmoje ir sakė, kad ta ke
lionė buvo didžiai pasek
minga.

Persekiotų laikraštininką
Londonas. — Britanijos 

generalinis prokuroras 
Manninghamas Bulleris sa
kė, kad jeigu laikraštinin
kas Alan Winnington as 
grįžtų namo, jis būtų ap
kaltintas kaip išdavikas.

Winningtonas Korėjos 
karo metu darbavosi šiaur. 
Korėjoje.

Nori, kad jankiai ir britai 
tarpininkautų Saaro ginče

Paryžius. — De Gahlle 
pasekėjas deputatas Jac
ques Vendroux parlamente 
pasiūlė, kad amerikiečiai ir 
britai tarpininkautų fran- 
cūzams ir vokiečiams Saaro 
klausime. Kaip yra žinoma, 
abi pusi, Francūzija ir Va
karų Vokietija, yra paskel
busios, kad jos neratifikuos 
Paryžiaus sutarties, iki ne
bus išspręstas Saaro liki
mas. 

I

Spauda sako, kad su šiuo 
įnešimu de Gaulle partija 
stengiasi atidėti visą rati-

Dulles ragina Eisenhowerj 
prie karingesnės politikos

Washington's. — Iš Azi
jos grįžęs sekretorius Dul
les konferavo su preziden
tu Eisenhoweriu. NewYo'r- 
ko “Times” korespondentas 
Dana Adams Schmidt sako, 
kad Dulles bandė palenkti 
prezidentą Eisehowerį prie 
dar karingesnės politikos 
Tolimuose Rytuose. Jis sa
kęs prezidentui, kad “Ame
rika negali daryti daugiau 
nusileidimų Azijoje.”

Dulles atsilankė Baltaja
me Name dar sekmadienį, 
tuojau po nusileidimo aero
drome. Pirmadienį jis vėl

Paskutiniai
Londonas. — Užsienio rei-! 

kalų ministras Edenas, ku
ris sugrįžo iš SEATO kon
ferencijos Bangkoke, tuo
jau po nusileidimo aerodro
me padarė kelius pareiški
mus spaudai. Jo pareiški
mai rodė, kad jis padarė 
nemenkus nusileidimus

I.

Dullesui. Edenas virš visko 
pabrėžė, kad pradėti dery
bas apie taikingą išeitį iš 
Formozos konflikto dabar 
būtų “peranksti.”

Iki šiol Edenas laikėsi 
nuomonės, kad būtinai rei
kia bandyti tartis.

Parlamente d a r b i e č i ų 
frakcija vieningai reikala
vo, kad būtų sušaukta Ame
rikos - TSRS - Britanijos 
atstovų konferencija apie 
nusiginklavimą.

Bukareštas. — Rumuni
joje atrasta uraniumo. Ru
munijos valdžia sako, kad 
tds atidarom visai naujas 
perspektyvas Ru m u n i j o s 
pramonei.

Čianginiąi siunčia daugiau 
karinių jėgų j Matsu salą

Taipei. — Čiango štabas 
sako, kad ne tik nesirepgia- 
ma evakuoti Quemoy ir 
Matsu, xbet į Matsu yra 
pasiųsta daugiau kari
nių jėgų. Iki šiol Matsu 
saloje radosi apie 5,000 
Čiango kareivių. Jų skai
čius būsiąs pakeltas iki 11 
tūkstančiu, v

Hong Kongas. — Čiangi- 
nio štabo pranešimas, kad 
jie stiprino Matsu įgulą, 
čia sutiktas su abejojimu. 
Nurodoma, kad čianginiai 
dažnai daro tokius bombas- 
tinius pareiškimus, o po to 
staiga pasitraukia.

Washingtonas. — CIO ra
gina savo narius ir visus 
darbo žmones daryti spau
dimą ant savo senatorių, 
kad jie balsuotų už įeigos 
mokesčiu sumažinimą, v

fikavimą, nes, jeigu ameri
kiečiai ir britai sutiktų tar
pininkauti, tas imtų nema
žais laiko.

atvyko ir kalbėjosi su Ei- 
senh.oweriu apie keturias 
valandas.

Šiandien (antradienį) va-, 
kare Dulles turėjo pasaky
ti kalbą per radiją-telęvizi- 
ją šaliai. Toje kalboje jis 
planavo išdėstyti, koks yra 
Amerikos a t s i n e š i m as Į 
Matsu ir Quemoy salų gy
nimą, ant kiek Amerika pa
dėtų Čiangui jo pastangose 
atkariauti Kinijos sausžemi 
ir tt.

Tos pačios dienos rytą 
Dulles raportavo senato už
sienio reikalų komisijai.

pranešimai
Hong Kongas. — Britai 

pasiuntė protesto notą Čian
gui. Vakar buvo pranešta, 
kad Čiango kariniai laivai 
apšaudė du prekybiniu bri
tu laivu Formozos sąsiau
ryje. / ,

Washingtonas. — Žurna
las “Look” skelbia pravesto 
apklausinėjimo rezultatus, 
kurie rodo, kad 61% ame
rikiečių pageidauja geres
nių santykių su Tarybų Są
junga. Bet dauguma žmo
nių išsireiškė, kad “komu
nizmas savimi perstatų pa
vojų Amerikai.”

Washingtonas. — Senato
rius Morse, demokratas iš 
Oregono, sako, kad teisin
gumo departmentas turėtų 
būti pasmerktas už apmo
kėtų šnipų vaitojimą bylo
se prieš kairiečius. Morse 
ypatingai kritikavo genera
linį prokurorą Brownell’i. į

Maskva. — Iš Amerikos 
ištremtas rusų pravoslavų 
metropolitas Borisas grįžo 
čia.

Ledlaužis “Atka” atplaukė 
i Buenos Aires Argentinoje

Buenos Aires. — Ameri
kos laivyno ledlaužis “At
ka,” kuris praleido du mė
nesiu Antarktikoje, netoli 
Pietinio ašigalio, atplaukė 
čia pakelyje namo. Visi ke
leiviai, sakoma, buvo paten
kinti matyti saulės aplietą 
ir šiltą Argentiną, — su 
viena išimtimi: septyni di
deli pingvinai, kurie buvo 
sugauti Antarktikoje, apal
po argentiniškame karštyje. 
Planuota juos greitai orlai
viu skraidinti į Washingto- 
no zoologinį sodą, kur jų 
laukia tam'tikri šaldytuvai- 
narvai. Bet klausimas, ar 
jie išliks sveiki.
Crossmanas prieš Bevaną
Londonas. — Kairus dar- 

bietis Richardas Crossma
nas, kuris iki šiol buvo Be- 
vano bendradarbis, išstojo 
prieš jį pasmerkdamas jo 
nekantrybę ir “netaktišku
mą.” Crossmanas sakė, kad 
“Bevanas yra aršiausias jo 
paties priešas.”

Atmeta įskeltus kaltinimus

Sveturgimių gynimo 
komitetas atsikerta
New-Yorkas. — Amerikos 

Sveturgimių Gynimo Komi
tetas (American Committee 
for Protection of Foreign 
Born) nėra labdaringa ar
ba filantropinė organizaci
ja, pasakė tos grupės se
kretorius Abneris Greenas. 
Tokiu būdu New Yorko vals
tijos legislatures labdaros

Sugrįžęs katalikų kunigas 
neteršia Tarybų Sąjungos

New Yorkas. — Ameri
kietis katalikas k u n i g a s 
Georges Bissonette pirma
dienį atskrido į Idlewild 
aerodromą. Dvi dieni prieš 
tai jis apleido Maskvą, kur 
kelerius metus išbuvo vie
ninteliu užsieniečiu katali
ku kunigu. Maskvoje yra 
dar vienas katalikas kuni
gas, lenkų kiliulės žmogus, 
tarybinis pilietis.

Bissonette buvo išsiųstas 
iš Tarybų Sąjungos, nes 
Amerika išsiuntė iš čia pra
voslavų metropolitą Borisą. 
Kuomet laikraštininkai pra
dėjo klausinėti kunigo Bis
sonette apie Tarybų Sąjun
gą, jie patyrė, kad negali 
išgauti iš jo kiršinančių an- 
ti-tarybinių par e i š k i m ų . 
Kai]) tik atbulai, — jis sa
kė, kad Tarybų Sąjungoje 
žmonės turi pilną teisę 
praktikuoti religiją, nors, 
iš kitos pusės, laisvamaniai 
turi pilną teisę vesti anti- 
r ei i gi n ę p ropa ga n dą.

Kunigas Bissonette dar 
sakė, kad tarybiniai žmo
nės yra labai patriotingi ir 
laikosi nuomonės, jog gyve
na geriausioje pasaulio ša- 
I.v.je. j

Tokyo. — Generolas Max
well Tayloris tapo paskirtas 
Amerikos karinių jėgų vy
riausiu komandierium Toli
muose Rytuose. Jis užima 
generolo Hullo vietą. Tay
loris taipgi tampa “Jung
tinių Tautų Tolimųjų Rytų 
Komendantūi'os” viršinin- ■ 
ku.

Korėjos karo metu Tay
loris vadovavo JAV aštun
tai armijai.

Arabų Lyga liekanti
Jungtinės Tautos. — Ka

milas Abdulas Rahimas, 
Arabų Lygos atstovas, pa
neigė gandus, kad ta Lyga, 
susidedanti iš 7 arabiškai 
kalbančių kraštų, nustoja 
egzistuoti. Rahimas sako, 
kad tie. gandai yra be jokio 
pamato. Faktas, kad Egip
tas, Sirija ir Arabija pasi
rašė vieną paktą, o Irakas 
pasirašė paktą su Turkija, 
kuri nėra Lygos narė, nieko 
nereiškė, sakė Rahimas.

Pats Rahimas yra egiptė- 
nas, kuris dabar vadovauja 
Jemeno delegacijai Jungti
nėse Tautose.

komisija neturi teisės to ko
miteto tyrinėti arba reika
lauti, kad jai būtų pristaty
tos knygos ir raportai.

Abneris Greenas sakė, 
kad atsisakyta patiekti le
gislatures komisijai kny
gas, bet nei jis nei kiti tos 
organizacijos pare i g ū n a i 
dar nepatraukti atsakomy
bėn “už panieką.” Tas ro
do, sakė Greenas, jog pati 
komisija žino, kad neturi le
galios teisės komiteto tyri
nėti.

Iškraipyti kaltinimai
Greenas sakė, kad legis

latures komisija padarė, iš
kraipytus ir išgalvotus kal
tinimus. Buvo sakyta, kad 
Sveturgimių Gynimo Komi
tetas per paskutinius kele
rius metus surinko net mi
lijoną dolerių. Faktas yra, - 
sakė Greenas. kad per visą 
22 metų egzistavimo laiką 
surinkta tik pusė milijono 
dolerių, kas reiškia, 
22,000 dolerių per metus. 
Visi pinigai išleisti svetur
gimių gynimui, įskaitant 
pačios organizacijos apara
to išlaikvma. • <• •

Organizacija gina visus
Greenas taipgi sakė, kad 

neteisingas ii* nepamatuo
tas kaltinimas, jog Svetur
gimių Gynimo Komitetas 
imasi ginti tiktai komunis
tus. Komitetas ryžtasi gin
ti visus sveturgimius, ku
rie yra skriaudžiami, kurie 
neteisėtai persekiojami, ku
rių teisės aprėžiamos arba 
kuriems gresia deportavi
mas. Kokie yra sveturgi
mių politiniai įsitikinimai, 
komitetas nesi interesuoja, 
sakė Abneris Greenas.

Anna Louise Strong planuoja 
vėl aplankyti Tar. Sąjungą

Los Angeles. — Rašytoja 
Anna Louise Strong sako, 
kad ji planuoja vėl aplan
kyti Tarybų Sąjungą, o gal 
ir Kiniją. Kai]) buvo pra
nešta spaudoje, Tarybų Są
jungos vyriausybės organai 
praeitos savaitės gale vie
šai ]) a s k e 1 b ė, kad Anna 
Louise Strong nebuvo anti
tarybinė šnipė.

1949-tais metais jinai stai
ga buvo išdeportuota iš Ta
rybų Sąjungos, kur tuo lai
ku lankėsi, ir apkaltinta 
šnipinėjime. Dabar aiški
nama, kad tą kaltinimą ne
teisėtai padarė Berijos va
dovaujama slapta policija.

1940rtais metais, kuomet 
Lietuvoje steigėsi tarybinė 
valdžia, Anna Louise Strong 
lankėsi Vilniuje, Kaune ir , 
provincijoje. Ji paskui bro
šiūroje “The New Lithua
nia” aprašė savo įspūdžius.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę ir ne taip šalta.
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AR PAKEIS SAVO KEISTĄ POLITIKĄ?
KAI KURIE ŽMONĖS spėja, jog mūsų valstybės 

departmentas persvarstys ligi šiol naudotą savo politi
ką dėl įsileidimo ir išleidimo kai kurių žmonių.

Dalykas toks: šiandien į Jungtines Valstijas neį
leidžiami jokie kitašaliai, jei jie yra komunistai arba 
jei juos kas nors vadina komunistais, nors jie tokiais ir 
nebūtų. Išimtys padaromos tik oficialiams valstybių at
stovams bei oficialiams valstybių tarnautojams.

Sakysime: Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinių 
valstybių, su kuriomis mūsų šalis palaiko diplomatinius 
ryšius, oficialūs diplomatai ir tarnautojai yra įsilei
džiami. Įsileidžiami ir tų šalių asmenys, atvykstantieji 
i Jungtines Tautas. Įsileidžiami jie, nežiūrint, kad jie 
būtų komunistai.

Ęet įvairūs “pašaliečiai” — kaip artistai, moksli
ninkai, žurnalistai ir tt.—jei jie nori čion atvykti kaip 
svečiai, kaip privatūs piliečiai, nėra įsileidžiami.

Įsileidžiami, beje, iš socialistinių šalių visokie pabė
gėliai, kriminalistai, ypatingai, jei jie, ten būdami, pa
deginėjo žmonių namus, nuodijo gyvulius, užmušinėjo 
žmones ir dėl to pabėgo. Tokie čia yra laukiami sve
čiai ir jie išskėstomis rankomis priimami. Jie, mat, skai
tomi asmenimis, išbėgusiais nuo priespaudos, ieškan
čiais prieglaudos, pamilusiais demokratinę santvarką.

Aiškus daiktas, tokia politika yra žalinga. Žalinga 
ji visųpirmiausiai mūsų pačių šaliai. Mūsų žmonės 
tuvi progos ne tik pasikalbėti su dorais žmonėmis, 
vykusiais iš socialistinių šalių,—neturi jie progos jų 
pamatyti. Nes diplomatai ir kitokie su diplomatija 
sieti socialistinių šalių pasiuntiniai yra atskirti nuo
blikos, nuo visuomenės. Tūliems jų keliavimas yra griež
tai aprėžtas. Be to, eilinis amerikietis negi vyks į Wa- 
shingtoną ieškoti bent kokio iš socialistinio pasaulio as
mens, idant su juo pasikalbėti, ko nors jo paklausti, ir tt.

Tokia politika, taigi, negali tęstis visuomet. Iš pa
čių žmonių kyla reikalavimas tokiai politikai padaryti 
galą.

ne
at- 
net 
su-
pu-

Ma tinkas

Kaip aš prieš virš 50 metų gyvenau 
ir dirbau Sibire

ne-

šių metų pradžioje Tarybų Sąjungos komunistų par- j 
tijos pirmasis sekretorius Chruščiovas sakė kalbą tos 
partijos Centro komitete. Jis kalbėjo anie pakėlimą der
liaus Tarybų Sąjungoje. Chruščiovas reikalavo, kad ta
rybinės respublikos augintų daugiau kornų, kad jie au
gintų daugiau galvijų. Jis priminė, jog Tarybų Sąjungos 
kolektyviečiai galėtų nemaža pasimokyti iš Jungtinių 
Valstijų farmerių, kaip pastarieji augina kornus (ku
kurūzus), galvijus, etc.

Š. m. vasario 10 d. republikonų laikraštis “Des Moi
nes Register,” išeidinėjąs Des Moines mieste, Iowa vals
tijoje, išspausdino straipsnį, kuriame daug maž šitaip 
sakė:

—Jeigu Tarybų Sąjungos farmeriai (kolektyviečiai) 
nori susipažinti su tuo, kaip amerikiečiai farmeriai augi
na kukuruzus ir gyvulius,—karves, kiaules, etc.,—tai te
gu jie atvyksta pas mus į Iową ir čia susipažįsta. Tegu 
jie prisiunčia savo delegaciją ar delegacijas, kurios, tarp 
mūs, galės pamatyti, kaip mes čia darbuojamės, kokius 
metodus naudojame agrikultūroje...

Laikraštis pasakė, jog lowos žmonės nieko neslėps 
nuo tarybinių svečių: juos nuveš į didžiulę bandymo 
agrikultūrinę stotį, esančią Aimes, Iowa, juos pavežios po 
didžiąsias farmas, jiems parodys viską, ko tik nori, ne
slėpdami jokių sekretų.

Be to, laikraštis priminė, lowos farmeriai norėtų pa
siųsti savo delegacijas į Tarybų Sąjungą, kad amerikie
čiai pamatytų ir susipažintų su tuo, kaip tarybinių res
publikų farmeriai gyvena, kaip jie dirba, kaip jiems se
kasi, etc.

Kaip matome, republikonų laikraščio nuomonė ir pa
siūlymas labai originalus.

Šią mintį tuojau pakartojo ir daug kitų miestų ir 
valstijų spauda.

Pasiekė šis sumanymas ir Tarybų Sąjungą. Laikraš- 
fis “Sielskoje Choziaistvo” (š. m. kovo 1 d.) į tai labai 
palankiai atsiliepė. Jo nuomone, lowos dienraščio mintis 
tarybiniams piliečiams labai priimtina, tik tegu ji bus re
alizuota, vykdoma gyveniman. Juo greičiau, tuo geriau.

Negalėjo pro tai praeiti nieko netai-ęs ir prezidentas 
Eisenhoweris. Praėjusią savaitę jis, pasikalbėjime su 
spaudos korespondentais Washingtone, pasakė: sumany
mas geras, deja, jį sunku gyveniman pravesti, nes tam 
pastoja kelią veikiantieji mūsų šalies įstatymai, potvar
kiai, sulyg kuriais komunistams nevalia čion įvažiuoti...

Vadinasi, amerikiečiai farmeriai gali lengvai įva
žiuoti į Tarybų Sąjungą, bet tarybiniai farmeriai-kolek- 
tyviėčiai negali įvažiuoti į Ameriką.

Dėl to ir tikimasi, kad valdžia, kad mūsų šalies vals
tybės departmentas, verčiamas žmonių, turės ką nors 
tuo reikalu daryti, turės tuos potvarkius atkeisti.

Argi ne skandalas, kai iŠ Amerikos į Tarybų Są
jungą vyksta studentai, vyksta net toks Hearstas,—jie 
ten priimami, jie ten vaišinami, o iš tos šalies negali 
atvykti joks padorus eilinis žmogus pas mus į svečius?!

(Tąsa)
Poilsis

Sekmadienį šventa 
dirbam. Prieš, pietus
miau savo maldų knygą, 
“Šaltinį,” poteriauju - mel
džiuosi. Skaitau mišių mal- ( 
das sykiu su Romos katali
kais, kur jie bebūtų. Gi ma
no bendro kambario drau
gas vartosi ant kietos love
lės. Jis mano maldų ne
niekino, nieko nesakė.

Po pietų eiti nebuvo kur, 
lijo. Vienudu būdami kam
baryj apie šį bei tą kalbė
jom. Klausė mane, nuo kur 

I ir kaip atvykau, apie Lie
tuva ir lietuviu literatūrą. 
Ką žinojau, tą sakiau. Mi
nėjau, kad esu skaitęs ar 
vartęs lietuvių kalboje laik
raščius, spausdintus Prūsi
joje, Tillžėje. Priminiau, 
kad Lietuvoje kas ten sklei
džia lapelius ar proklama
cijas, priešiškas caro tvar
kai. Jis lėtai tyrinėjo ma
ne. Bet kai pasakiau apie 
lapelius-proklamacijas, lyg 
pablūdo: juokėsi - kvatojo. 
Jo nesuprartęs, tikrai ma
niau, kad jis staiga pakvai
šo. Akis įbedęs, stebiu jį. 
Jis nutilo ir žiūrėjo į mane.

Po valandėlės klausiu jį, 
kodėl juokies iš lietuvių ir 
Lietuvos? Lyg užsimąstęs, 
sako: Visai ne. Aš nesi
juokiu iš lietuvių. Tik man 
smagu, kad caro tvarkos 
priešai esat taip, kaip ir 
mes sentikiai (stačiatikiai). 
Būk vyras, sako, niekam 
nieko nesakyk, nekalbėk. 
Čia, žinai, visi stačiatikiai, 
supranti ? Gerai, suprantu, 
atsakiau.

Sibire, va, staravieras ir 
katalikas tapo draugais. O 
Lietuvoje tiek daug nemė
gau jų ir matyti; vis ma
nydavau, kad jie tik vagys.

Jau ir trėčias
Kitą savaitę ir trečias ap

sigyveno mūsų kambaryje, 
—vyras jau turįs vil’š 50 
metų. Barzdelė žiloka, gal
va beplinkanti, bet žvalus, 
apsukrus ir sumanus. Tur
tingas buvo — pilna dėžute 
knygelių — literatūros tu
rėjo atsinešęs. Jį visi va
dino “Detko.” Staraviero 
vardas buvo Saša, o mano 
Matiuk.

Trise gyvenome gal 4-5 
mėnesius. Ir svečių pas 
mus užeidavo. Dėdukas 
balsiai skaitydavo ir aiškin
davo. Smarkiu ginčų būda
vo. Kodėl jie ginčijosi, ne
suprasdavau.

Rudeniop vieną sekmadie
ni su kitais išėjau riešutau
ti. Smulkučių riešutų buvo 
daug. Pargrįžęs ir Dėdu
kui daviau, sak y d a m a s : 
gardūs, valgykite. Jis gi, 
lyg nusiminęs, klausia: 
Kiek iškirto t medeliu? Jie1 
stori ir aukšti, tai ne jums 
į juos įlipti. Jei ir įliptu- 
mėt, vis tiek riešutukų ne- 
paSiektumėt. Tik vovery
tės teprieina prie jų. Daug 
metų augę medžiai be rei-' 
kalo esti nukirsti, supus. 
Prižadėjau jam medžių be. 
reikalo nekirsti.

Kitą sekmadienį, — kokia 
proga, nežinau, 
Bonde visiems patiekė 
daug arielkos. Ir aš visai 
girtas buvau. Pirmadienį, 
po vakarienės, kai įėjau į 
kambarį, Dėdukas jau lau
kė manęs. Už tai jis labai 
barė mane, , ir prižadėjau

(Iš atsiminimų)
tį sekmadienį žuvo du raš
tinės raštininkai. Sakoma, 
jie geidė įkopti į kalną, ne
toli stūksantį, kurio dalis 
sniegu jau padengta buvo. 
Išėjo ir negrįžo. Prašė, net 
reikalavo čia esantį pase- 
lencą, kuris pažino taigos 
prigimtį, kad jis, padedant 
kitiems, eitų jų ieškoti. At
sisakė, pareikšdamas: nera
siu ir galiu pats negrįžti. 
O vėliau, žiemą, išėjo su 
dviem šunim medžioti saba- 
lių ir net po dviejų dienų 
grįžo. Parsinešė du saba- 
liu. Visiems rodė ir gyrėsi, 
kad už kailiukus gausiąs? 
virš 100 rublių.

Darbininkų pribuvo, kiek 
reikėjo, ir prirengiamasis 
darbas kasimui duobės ge
ležinkelio tiltui per upę vy
ko be pertraukos.

Du katilu užvertę ant ro
gių, sukibę apie 50 vyrų 
atitempėm, dain u o d a m i : 
“Anglikonas gudruolis sau 
mašiną išrado. O mes, mi

dai-sai mužikėliai, dainelę 
nuojam...”

1902 metų gruodžio 
nesį pirmą duobę pradėjo 
kasti. Pasikeitė ir mano 
darbas. Gelbėjau mašinis
tui aliejuoti masinas ir su
dužusias bei neveikiančias 
elektros lemputes permai
nyti kasamoj duobėje. Dėl 
to ir mano ausis egzamina
vo, kad, vykstant oro spau
dimo permainai, užsičiau
pus ir nosį užsispaudus per 
apie 30 sekundų pūčiau iš 
savęs orą, idant pro ausis 
nesiveržtų oras. Tokiu bū
du, nors giliai po vandeniu, 
galima kęsti, dirbti, kaip 
kambaryj, vandens nėra.

Aptarnavo orą pučiamos 
mašinos. Buvbme astuoni 
vyrai — vyriausias maši
nistas, aš, tepikas, du peč- 
kuriai ir keturi kiniečiai, 
kurie pečkuriams malkas 
pristatė ir vandenį iš upės 
pumpavo į kubilą.

(Bus daugiau)

mė-

If visa tai taip 
Žinai, žmogau, 

o su- 
ir vėl viskas kaž-

ponas

ŠVENTINIS STALAS
Vaizdelis iš Naujų Metų 

lauktuvių Lietuvoje
Įkaitę radiatoriai tiek pri

pūtė į kambarį šilumos, kad 
vyrai neiškentė ir pradėjo 
vilkstytis švarkus.

—Stepai, tau arčiau,—ta
rė Virš'ulis sūnui. Rankoje 
tebelaikydamas vyno bon- 
ką, kuri vis nesidavė at
kemšama, sūnus pravėrė 
langelį. Į kambarį ūžtelėjo 
šalto oro srovė, iš kamba
rio lauk—tabako dūmai.

—Tu man gėlę sušaldysi! 
—išbėgo iš virtuvės motina 
ir vėl uždarė langą. Jos 
veidai buvo išraudę, ant 
tamsiai rusvos šventinės 
suknelės ji buvo pasirišusi 
baltą prijuostę.

—Ar greit? — pakuždo
mis klausė tėvas, palinkęs 
jai prie ausies. — Matai, 
čia nles lyg ir baigiam tvar- 
kytis.-Viršuliš metė žvilgs
nį į stalą, ant kurio. išsi
rikiavę pūpsojo keli jau at
kimšti buteliai. Iš egliša- 
kiais papuoštos pintinaitės 
dairėsi pilvota šampano 
bonka..

—Vaje, kokie jūs nekan
trūs! — atsakė ji.—Pats ži
nai, kur užtrukau...

Užtruko ji ligoninėje: bu
vo nubėgusi lankyti mar
čios, prieš keletą dienų , pa
guldytos į gimdymo skyrių. 
Toliau, negu į laukiamąjį, 
jos neįsileido, ir todėl ji da
bar brazdino virtuvėje puo
dais garsiau, negu papras
tai. Durį/s į valgomąjį bu
vo praviros, ir Viršulienė 
matė, kada sūnus, gamy
klos inžinierius, eina skam
binti į tą pačią ligoninę. Li
goninėje jo balsas, matyt, 
buvo gerai pažįstamas, nes 
po kėlių sekundžių pasi
girsdavo sūnaus žodžiai:

—Dar ne? Skambinti vė
liau? Ką? Kantrybės? Na, 
nieko, nieko, ir jūs apsigin
kluokite kantrybe...

Jis atsargiai, tarsi bijoda
mas ką nors išgąsdinti ki
tame gale, padėdavo ragelį 
ir vėl grįždavo prie svečių.

—Na, kaip?—išbėgdavo 
motina iš virtuvės.

—Nieko, — stengėsi nesi
jaudinti sūnus.

Motina vėl užsibarikaduo
davo virtuvėje ir dar enėr-

daugiau nenusilakti; Tą pa- gingiau tarškėjo pūodaiS:

svečiai jau visi, o jos tor
tas negatavas! Ne, neleng
vas moters darbas namuo
se. Kad ir šiandien: vyrai 
sau sėdi, pypkes dumia, 
tauzija niekus, o tu čia plu
šėk. Tu rūpinkis viskuo— 
ir kad ant stalo būtų ir kad 
rytdienai liktų. Kas tau bė
gios per šventes po krautu
ves! Į ligoninę tai būtinai 
reikės nueiti. Ir nuo jau
nesniojo — Viktorėlio—vis 
nėr žinios. Iš pradžių rašė I 
kas savaitę, paskui kas dvi, 
ir štai jau daugiau mėnesio 
tyli. Naujiems metams nors 
telegramą būtų atsiuntęs. 
Gal serga? Kas jam lai
mingųjų Naujų metų palin
kės, kas iškeps pyrago? 
Kaip pirštas vienas jis te
nai, tolimoje Čkalovo žemė
je... Užsigalvojusi, nė ne
pastebėjo, kad prisvilo kot
letai.

Kambaryje tuo tarpu vy
ko kalbos, kokios paprastai 
būna tarp bičiulių prieš sė
dant už šventinio stalo. Su
sirinko visi gerokai prieš 
dvylika, ir šnekučiuoja sau, 
kur gi skubėti. Rytoj šven
ta. Juozas Viršulis, plikte
lėjęs, kokių penkiasdešimt 
šešerių metų šaltkalvis-su- 
rinkėjas, tylėdamas klauso
si kalbų, ir be perstojo čiul
pia pypkę. Viršulių kaiihy- 
nas, buhalteris Dagilis, su 
jo specialybei įprastu atsar
gumu, pirštais glostė bliz
gančius stiklinius žaisliu
kus ant eglutės. Dagilienė, 
minkštai įsitaisiusi sofoje, 
nenuleisdama akių, stebėjo 
vyrą įtariu, priekaištaujan
čiu žvilgsniu. Julius Rim
kus, .elektrosu virinto jas, už
kietėjęs viengungis, sėdėjo 
prie pat radiatoriaus. ir 
mėgavosi šeimyniškų namų 
šiluma, šiaip jis buvo mė
gėjas pasiginčyti. Tačiau 
šiandien jis laukia kantriai, 
nes jau, teisybę sakant, pra
dėjo švęsti dar eidamas pas 
Viršulius.

—Sakai, Rimkau, kad per 
Naujus metus visi šeimos 
nariai turi sėdėti prie vie
no stalo, — kalbėjo inžinie
rius Breiva,'atėjęs pas Vir
šulius drauge su savo žmo
na. — O ką, sakysime, da
ryti Steponui? Ligoninėje 
Nutikti ?

—Pernai tu taip darei,— 
nusišypfeojo Breiviėnė.

—O kas išėjo? šnipšt.
—Papasakotum, ar ką 

jau — paragino Dagilis. — 
Čia draugui Steponui būtų 
pamoka.

—Ką čia pasakoti? Nie
ko įdomaus ir neatsitiko. 
Maniškė, kaip dabar Ste-. 
pono, prieš Naujus metus 
gulė į ligoninę. Namuose 
likau vienas. Galvojau: — 
jeigu jau Nauji metai, tai 
Nauji metai visiems! 
Braukšt į gastronomą, įsi- 
spraudžiau į kišenę šampa
no bonką ir nudrožiau į li
goninę. Tuo pačiu, galvo
ju, ir apie manosios reika
lus išklausinėsiu. “Lukte
rėkite valandžiukę,” — sa
ko man. Sėdžiu. Laukiu. 
Pusė dvylikos — laukiu. Be 
penkiolikos dvylika — lau
kiu. Rodyklė jau prie pat 
dvylikos—neiškenčiau. “Di
delio čia daikto, — galvoju, 
—atšvęsiu vienas.” Tik at
sidaro tuo metu durys, įle
kia seselė — balta balta, 
žandukai raudoni. “Pilieti 
Breiva, sveikinu! Dukters 
sulauksi.”

■ netikėta!
kad taip turi būti, 
lauki
kaip netikėtai pasirodo. Aš 
gi, tur būt, ir visai kvailai 
atrodžiau, nes ko gi seselė j 
kumštį prunkštų? Neišken
tęs pokštelėjau šampano 
kamštį į lubas. “Pilieti, čia 
ne smuklė, — pribėgo sese
lė. — Ramybę gimdyvėms 
trukdot.” “Bet gi tokia 
šventė!” — “Pas mus tokios 
šventės kasdien,”— ramiai 
atsakė ji. Ir ką jūs galvo
jate? Iškilmingai išdangi
no pro duris... Aikštelėje 
laikrodis rodė penkias mi
nutes pirmos.

—O kaip dukters metus 
užrašė?—pasidomėjo Rim- 

; kus.
—Taip ir užraše: gimusi 

sausio pirmąją dieną...
—Mat, moteriška, — šyp

telėjo Rimkus. — Vyriškam 
būtų pernykščius davę.

Breivienė, išraudusi lyg 
žarija, priėjo prie kampe 
pastatyto veidrodžio ir il
gai šukavo rusvus plaukus.

—Kodėl gi tu nevedi, Ju
liau? — paklausė Dagilis 
Rimkaus. — Mes ar tik ne 
vienmečiai, o mano vyres
nysis jau vidurinę baigia. 
O už vėlavimus, žinai... O 
gal iki devyniasdešimt me
tų žadi viengungiu vaikš
čioti?

—Kurių galų vesti?—su
barškėjo Dagilienė. — Per 
šventes viengungiui leng
viau šeimą prie vieno stalo 
sušaukt.

Rimkus papūtė žandus, 
pasikrapštė pakaušį, taip ir 
nesurasdamas ats a k y m o. 
Dabar ugnis nusikreipė 
prieš Dagilį.

—Kaip šiemet tavo balan
sai, Dagili?—primerkęs akį, 
paklausė Breiva.

—Balansai ne avansai,— 
atšovė tas.

Vėl sugriaudė juokas. 
Gretimame kambaryje pa
sigirdo darnūs pianino 
akordai: Vįršulio duktė Rū
ta šį rudenį pradėjo lanky
ti konservatoriją.

Visi sukluso. Breiva, pa
linkęs ant savo jaunutės 
žmonos peties, klausėsi, pa
kėlęs akis į lubas ir vogčio
mis dairėsi į duris, iš kur 
sklido nosį kutenantis keps
nių kvapas. Buhalteris Da
gilis, popiktis, kažko kumš
čiojo į šoną žmonai.

Duktė liovėsi skambinusi

ir pagaliau — gelsva, gra
žiai skrudina žąsis, pakvi
pusi obuoliais.

—Pradėsim? — mirktelė
jo Dagilis Breivai.

—Ankstoka,—atsakė tak 
—Reikėtų lygiai dvyliktą.

—Toksai stalas pasiutiš
kai kelia žmogui apetitą,— 
kritiška akimi įvertinęs 
šeimininkių triūsą, sustenė
jo Rimkus.—Tai tavo, Vir- 
šuli, ir butas naujas?

—Kur tau! Jau antrus 
Naujuosius metus čia su
tinkame, — atsakė Viršulis. 
Lėtais, tiksliai atsvertais 
judesiais jis pripilstė tau
res.

—O Stepas kur išbalansa
vo?—pasidomėjo Dagilienė.

Tik dabar visi pamatė, 
kad Stepo nėra. Korido
riuje. nebuvo nei jo palto, 
nei skrybėlės. Nesimatė nė . 
Rūtos specialiai šventėms 
nupirktų gėlių. Ant rašo
mojo stalo gulėjo telefono 
ragelis, po pasikalbėjimo 
užmirštas uždėti ant apa
rato. >

—Aišku, — tarė Breivie- 
nė, pažvelgusi į savąjį. — 
Visi vyrai kartais elgiasi 
nuostabiai vienodai.

—Tai gal ta proga...— 
Dagilis pakėlė taurę.

—Palauk šeimininkės!' — 
suskersakiavo Dagilienė. — 
Draugui Viršuliui be jos 
kartu bus gerti!

—Čia tai jau kaip kam,-— 
atsakė Dagilis.

Dagilienės veidas plyks
telėjo, bet ji laiku susival
dė:

—Tikrai, kokia šventė be 
torto.

—Tortas! — nutraukė ty
lą Viršulis. — Kai yra duo
nos ir prie duonos—ir be 
tortų žmogus nemirs.

—Ar seniai tu jo para
gavai? — paklausė Dagilis, 
pirštu sukdamas juodus lyg 
anglis ūsus. — Kai aš pfrie 
buržujų po visą Lietuvą 
darbo ieškodamas klajojau 
—tu apie tortus tiek daug 
neišmanei!

—Ajai! — palingavo gal
va Viršulis. — Greit žmo
nės užmiršta. Ypač jauni
mas. Buvo pas mus ceche 
toks Štarukas. Vyras kaip 
ąžuolas, raivosi — kaulai- 
trata. Pašaukė jį kartą bri-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Today’s Pattern

Netrukus ji pasirodė sve
čių kambaryje su padė
klais. Čia buvo ir. mėsos, 
ii’ sviesto, ir kaimiško sū
rio su kmynais, 'riestainių

9008 m-24'A
Inj HTmi
Pattern 9008 (for shorter, fuller 

figure): Half Sizes 14’fc, 16Į4. 
IS’.a. 20K. 22»į. 24>£. Size 
takes 3yards 35-iuch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskit^: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusl.—Laisve (Liberty)-Trecia  d., kovo (March) 9,



CHICAGOS ŽINIOS
Ką parodė miesto nominaci
jos? Kodėl pralaimėjo ma
joras Kenneelly ir jo grupė? 
Ką tai reiškia visai Amerikai?

Visa Amerika stebėjo nese
niai įvykusias Chicagoje no 
minacijas. Dabar visi taip pat 
interesuojasi, ką tos nomina
cijos gali reikšti visai Ameri
kai 1956 metų rinkimuose?

Balandžio 5 dienos rinki
muose turėsime du kandida
tu: demokratų partijos kandi
datą Richard J. Daley ir re- 
publikonų kandidatą Robert 
E. Merriam, kuris irgi nese
niai buvo demokratas, bet da
bar kandidatuoja į miesto ma
jorus republikonų tikietu.

Nominacijose nepaprastai 
energingai kovojo esamasis 
majoras Kennelly. Taip pat 
stengėsi gauti nominacijas ir 
jo šalininkai. Bet visa grupė 
pralaimėjo. Demokratų parti
jos balsuotojai jų nebenomi- 
navo. Kad Kennelly labai no
rėjo dar keletą metų toje šil
toje vietoje pasėdėti, tai nerei- 
Kia aiškinti.

Betf kodėl jis, turėdamas 
savo pusėje valdišką aparatą, 
šimtus valdininkų ir beveik vi
są vietos komercinę spaudą, 
pirminius rinkimus arba no
minacijas prakišo ? Keturi 
Chicagos dienraščiai kovoje 
už nominacijas buvo pavirtę 
majoro Kennelly ir jo klikos 
organais. Bet Chicagos žmo
nės pasakė: “šita klika nebe- 
praeis!’’

Dalykas tame, kad per vi
sus aštuonerius Kennelly ad
ministravimo metus Chicagą 
valdė stambusis biznis. Pa

N. GOGOLIS

VIJUS
(Tąsa)

Kai filosofas norėjo peržengti per tvo
rą, jo dantys barškėjo įr širdis taip 
smarkiai plakė, jog jis pats išsigando. 
Jo ilgo apsiausto skvernai, rodėsi, prili
po prie žemės, tarytum kas būtų jį pri
kalęs vinimi. Kai jis lipo per tvorą, ro
dėsi, kurtinąs švilpesys tarškėjo jam Į 
ausį ir kažkoks balsas klausė: “Kur, 
kur?” Filosofas šmūkštelėjo į piktžoles 
ir leidosi bėgti, nuolat kliūdamas už se
nų šaknų ir kojomis maigydamas kur
mius. Jis matė, kad jam, išlindus iš 
piktžolių, reikės tik prabėgti lauką, už 
kurio juodavo tankus kryklynas, kur ga
lima buvo saugiai jaustis, ir, kurį praė
jus, kaip jis apskaičiavo, galima rasti 
kelią tiesiog į Kijevą. Lauką jis greit 
prabėgo ir atsidūrė tankiame kryklyne. 
Jis -pralindo pro kry klyną, palikęs vie
toje muito savo surduto skiautis ant 
kiekvieno dyglio, ir atsidūrė nedidelėje 
dauboje. Gluosnis išsikėtojusiomis ša
komis buvo vietotais nulinkęs beveik ligi 
pat žemės. Nedidelis švarus šaltinis 
Spindėjo kaip sidabras. Pirmas filosofo 
žygis buvo prigulti ir atsigerti, nes Jis 
juto nepakenčiamą troškulį.

— Garas vanduo! — tarė jis, šluosty
damas lūpas, — čia galima būtų ir pa

silsėti.
, — Ne, geriau bėkime toliau: dar, ko 

gero, gali pavyti!
Šitie žodžiai pasigirdo jam prie pat 

ausų. Atsigręžė — priešais jį stovėjo 
Javtuchas.

“Velnias Javtuchas! — pagalvojo, iš
girdęs, sau vienas filosofas, — imčiau 
tave, ir už kojų... Ir tavo šlykštų snukį, 
ir viską, ką tu turi, sudaužyčiau ąžuolL 
riiu rąstu.”

— Be reikalo tu padarei tokį lankstą, 
— tęsė Javtuchas, — daug geriau reikė
jo pasirinkti tą kelią, kuriuo ėjau aš tie
siog pro arklidę. Ir surduto gaila. O ge
lumbė gera. Po kam mokėjai už aršiną? 
Tačiau, gerokai pasivaikščiojome, laikas 
ir namo.

filosofas, kasydamasis, .ėmė kiūtinti 
paskui Javtuchą. “Dabar prakeikta ra
gana duos man pfeiferio! — pagalvojo 
jis. — O antra vertus, ką gi aš iš tikrų
jų? Ko aš bijau? Argi aš ne kazokas? 
Juk skaičiau gi dvi naktis, padės dievas

trečią. Matyt, prakeikta ragana labai 
yra nusidėjusi, kad piktosios dvasios 
taip ją užstoja.”

Taip samprotavo jis, įeidamas į pono 
kiemą. Padrąsinęs save tokiomis pasta
bomis, jis prisiprašė Dorošą, kuris pėr

prastasis žmogus neturėjo jo
kios įtakos. Kennelly nesiskai
tė su skaitlingomis darbo uni- 
jolmis, nuspiove ant pusės mili
jono negrų. Kaip tik šitos 
darbo liaudies jėgos prieš jį ir 
atsuko savo nugarą. Kampa
nijoje už nominacijas majoras 
Kennelly labiausia puolė “dar
bo unijų bosus” ir negrų poli
tinius vadus. Jis, mat, tikėjosi 
laimėti stambiojo biznio pa
ramą. Tiesa, jis laimėjo dau
gumą 19 wardų iš 50. Bettie 
jo laimėjimui buvo tokie ma
ži, jog^ visas nominacijas sudė
jus į daiktą, jis gavo visu šim
tu tūkstančių balsų mažiau už 
Daley.

Daley kandidatūrą palaikė 
visi Chicagos organizuoti dar
bininkai. Tai dar nereiškia, 
žinoma, jog Daley, būdamas 
išrinktas, atsimins visus savo 
sudėtus darbo žmonėms paža
dus. Jis sako, kad jis bus 
“žmonių majoru.” Organizuo
ti darbininkai, reikia tikėtis, 
nepamirš Daley priminti, jei
gu jis bus išrinktas, šito jo 
gražaus obalsio.

Vasario 22 d. įvykę rinki
mai miesto aldermanų taip 
pat parodė naują tendenciją. 
35-se varduose rinkimai buvo 
galutini. Penkiolikoje wardu 
nė vienas kandidatas negavo 
absoliutės daugumos paduotų 
balsų, todėl juose balandžio 5 
d. bus perbalsavimai. Iš 35 
išrinktų aldermanų 31 yra de
mokratas, o tiktai keturi re- 
publikonai. J uo tarpu pirmiau 
miesto taryboje sėdėjo 16 re
publikonų. Galimas daiktas, 
kad dar vieną kitą vietą re- 
publikonai gaus balandžio 5

raktininko protekciją galėdavo kai kada 
įeiti į pono rūsius, ištempti plokščią 
degtinės butelį, ir abudu bičiuliai, atsi
sėdę prie daržinės, ištraukė beveik pus- 
viedrį, — ir filosofas, staiga atsistojęs 
ant kojų, suriko: “Muzikantus, būtinai 
muzikantus!” Ir, muzikantų nesulau
kęs, leidosi vidury kiemo lygioje vietoje 
šokti trepaką. Jis šoko ligi tol, kol atė
jo popiečių laikas, ir dvaro tarnai, ap
stoję jį, kaip būna panašiais atvejais, 
ratu, pagaliau nusispiovė ir pasitraukė 
šalin, pratarę: “Kaip ilgai šoka šitas 
žmogus!” Pagaliau filosofas čia pat kri
to pogulio, ir tik gera šalto vandens rėč
ka galėjo išbudinti jį vakarienės. Per 
vakarienę jis kalbėjo apie tai, kas yra 
kazokas, ir kad jis neturi bijoti nieko pa
saulyje.

— Laikas, — tarė Javtuchas, — eisi
me.

“Virbalu tau į liežuvį, prakeiktas 
meitėli!” pagalvojo filosofas ir, pakilęs, 
pratarė:

— Eisime!
Eidamas filosofas be paliovos žvalgėsi 

į šalis ir kartais prakalbindavo savo pa
lydovus. Bet Javtuchas tylėjo; pats Do
rošas buvo nešnekus. Naktis buvo pra
gariška. Tolumoje staugė visa ruja vil
kų, ir net šunų lojimas buvo kažkoks 
baisus.

— Atrodo, tarytum kažkas kitas stau
gia: tai ne vilkas, — tarė Dorošas. Jav
tuchas tylėjo. Filosofas neturėjo ką pa
sakyti.

Jie atėjo prie cerkvės ir įžengė į jos 
sutrūnijusius medinius skliautus, kurie 
rodė, kaip maža rūpinosi dvaro savinin
kas dievu ir savo siela. Javtuchas ir 
Dorošas, kaip andai, pasišalino, ir filo
sofas liko vienas.

Viskas buvo taip pat, viskas teikė tą 
patį rūsčiai pažįstamą reginį. Jis aki
mirką stabtelėjo. Viduryje taip pat, 
kaip ir andai, ramiai stovėjo baisiosios 
rangos karstas. “Neišsigąsiu, dievaži, 
neišsigąsiu!” tarė jis ir, kaip paprastai, 
apibrėžęs aplink save ratą, ėmė prisi
minti visus savo užkeikimo žodžius. Ty
la buvo baisi; žvakės drebėjo ir liejo 
šviesą po visą cerkvę. Filosofas atsklei
dė vieną lapą, po to atskleidė kitą ir pa
stebėjo, kad jis skaito visai ne tai, kas 
parašyta knygoje. Išsigandęs jis persi
žegnojo ir ėmė giedoti. Tai truputį pa
drąsino jį; skaitymas ėjo sklandžiai, ir 
vienas lapas ėmė mirgėti po kito.

(Bus daugiau)

d. perbalsavimuose,, bet kad 
jie nepasieks senojo skaičiaus 
vietų taryboje, tai netenka 
abejoti.

Reikia atsiminti, kad repub- 
likonai su1 savo kandidatu la
bai energingai veda rinkiminę 
kampaniją. Ypač jiems nerei
kia skūpėti su doleriais. Jų 
kandidatą remia stambusis 
biznis. Bet aldermanų rinki
mai parodė, kad republikonų 
kandidatui laimėti yra labai 
mažai progų.

Svarbu ir tas, kad .jau yra 
išrinkti keturi negrai į miesto 
tarybą. Dar yra proga išrink
ti ir penktą, nes vasario 22 d. 
jis gavo daug balsų, bet nega
vo daugumos. Manoma, kad 
balandžio 5 d. rinkimuose jis 
laimės. Tuo būdu naujoj mies
to taryboje bus penki negrai. 
Tas tik parodo, jog joks poli
tikierius nuo dabar nebeišdrįs 
ignoruoti negrų bendruome
nes.

Kokią įtaką šitie rinkimai 
Chicagoje turės į busimuosius 
prezidentinius rinkimus 1956 
metais? Visaip kalbama. Vie
na versija yra, kad demokra
tams darosi vis prielankesnės 
sąlygos sugrįžti į Baltuosius 
Rūmus 1956 metais. Antra, 
kad prezidentiniuose rinki
muose labai svarbus vaidmuo 
atiteks organizuotiems darbi
ninkams, kurie, reikia tikėtis, 
dar prieš rinkimus jau bus su
sivieniję i vieną 15 milijonų 
narių Darbo Federaciją.

Koresp.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

Philadelphia, Pa.
Vėl gražus parengimas

Sekamo šeštadienio (suba- 
tos) vakarą, kovo 12-tą d. 
7:30 vai., Ruba Hali, 114 
Green St. įvyks gražus-meniš- 
kas perstatymas komedijos 
“Prašvilpta Laimė.” Tą juo
kingą veikalą mums pastatys 
gerai prasilavinę artistai iš 
Brooklyn, N. Y. Kiek pame
nam, kai seniau matėme daž
nai pastatomus scenoje viso
kius veikalus, ir tuomet mes 
buvome ant tiek apsipratę, 
kad lošiami teatrai ant estra
dos mums buvo visai ne nau
jiena.

Bet šiandien bile kokio vei
kalo pastatymas mums didelė 
naujiena dėl to, kad per daug 
metų lošimai teatrų buvo kaip 
h- apmirę. Tačiau kai kur 
miestuose lietuviai, kur dar 
turi meninių jėgų, bando vėl 
iš naujo atgaivinti lietuvišką 
sceninį meną.

Tadgi visi kas tik išgali, 
stengkimės pamatyti šį persta
tymą. Nes mums jau yra žino
ma, kad mūsų senosios kartos 
ateivių eilės labai greit retė
ja! Todėl nepraleiskime šios 
progos vėl visi susieiti, pasi
juokti iš komedijantų. Užti
krinu, kad tos kelios praleis
tos linksmos valandos suteiks 
daug dvasiškos naudos. Kvie
čia L.D.S. 5-ta kuopa. Jžanga 
tik $1.00.

Kovo 4 d. vakare pas mus 
užėjo didelis lietus su perkū
nija. Apie per valandą laiko, 
pylė kaip iš viedro! Kai katro
se miesto dalyse žemesnėse 
vietose vanduo užliejo skie
pus, padarydamas daug nuos
tolių. Reporteris

Newark, N. J.
Nepamirškite šio sekmadienio

Šį sekmadienį, kovo 13-tą 
dieną 3:30 vai. po piet ne tik 
Newarko, bet ir apylinkės dai
lės mylėtojai prašomi skaitlin
gai dalyvauti jr matyti gražią 
ir juokingą komediją “Pra
švilpta Laimė.” Brooklyno me
nininkai jus visus atsilankiu
sius užtikrina, jog jus būsite 
pilnai pasitenkinę. Atsilankę 
netik smagiai praleisite popie
tį, prisijuoksite, bet komedija 
pasiliks jūsų atmintyje per il
gą laiką.

Apart vaidinimo, bus ir da
lis koncerto. Jį pildys Aido ir 
Sietyno Chorų kvartetas.

Taip, šis parengimas ren
giamas su tikslu atžymėti Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 25-kių) metų jubiliejų, ši 
organizacija sušelpė jau tūks
tančius savo sergančių narių 
ir jau yra išmokėjusi tūkstan
čius mirusių giminėms pomir
tinių, tad ne tik LDS nariai, 
bet ir LDS pritarėjai pašvęs
kite valandą kitą pagerbdami 
organizaciją, prisimindami 
karta jos atliktus gerus, lab
daringus pašalpos ir kultūri
nius nuveiktus darbus.

Parengimas įvyks ukrainų 
svetainėje, 57 Beacon St., New- 
arke. Privažiavimas labai pa- 

I rankus. Blrsai num. 1 ir 25-tas 
Springfield Ave. priveža prie 
Beacon Streeto. (

Šį parengimą rengiU LDS 
, Trečioji Apskritis su pagalba 
vietinių LDS kuopų.

Visus kviečia Rengėjai

DETROIT,MICH.
BUS ŠAUNUS BANKIETAS

Bankietą rengia Detroitie- 
čių Moterų Pažangos Klubas 
ir L.L.D. 52 kuopa. Įvyks ko- 
Vo 13 d. šiais nietais. Prasidės 
5:30 vai. vak. Bus duota ska
ni vakarienė. Tai bus atžymė- 
jimas L.L.D., 40 metų sukak
ties. Įžanga: iš .anksto per
kant tikie.tą, tik $1.25, o prie 
durų $1.50. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti.

Montello, Mass.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

gavenišką vakariene paminėjimui 
Moterų Dienos, kovo (March) 12, 
subatos vakai’0, Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje svetainėje, kam
pas Main ir Vine gatvių. Pradžia 
7 vai. vakare. įžanga 99c. >

RCnginio Komisija

Hartford, Conn.
Susirgo B. Muleranka 

pasidavė operacijai

šiuos žodžius rašant B. Mu
leranka randasi Hartford ligo
ninėje. Jis—ilgametis dienraš
čio Laisvės skaitytojas, Lais
vės choro narys. Gal nebuvo 
suvaidinto teatrinio veikalo, 
kuriame Muleranka nebūtų 
dalyvavęs lošimuose. Rūpes
tingas ir darbštus organizaci
jų narys. Linkime jam greito 
susveikimo!

Drg. B. Muleranka yra LDS 
79 kuopos iždininkas.

Ateinantį sekmadienį, kovo 
13-tą d., LDS 79-ta kuopa 
rengia žaislų parę Liet, namo 
bendrovės svetainėje, 157 
Hungerford St., Hartford, 
Conn. Pradžia 2 vai. po pietų, 
žaislai ir vakarienė tik už $1. 
Rengėjai užprašo visus da
lyvauti. Reporteris

Brockton, Mass.
Iš Moterų Apšvietos 

Klubo susirinkimo

Susirinkimas įvyko vas. 25 
d. Jis buvo skaitlingesnis už 
pirmiau įvykusius. Paaukojo
me pinigų geriems tikslams. 
Visada mūsų klubas kiek už
dirba pinigų iš parengimų, 
liek išaukoja.

Nutarta turėti šurum-bu- 
rum su vakariene paminėji
mui Moterų Dienos. Tai įvyks 
kovo 12 d., šeštadienio vaka
rą.

Nutarta aplankyti vieną 
mūsų sergančią narę, Emiliją 
Stirienę, kuri yra susižeidusi.

Įsirašė dvi naujos narės.
Moterys atsinešė užkandžių, 

tai po susirinkimo buvo išvir
ta arbatos. Vakarą praleido
me linksmai ir draugiškai.

Kviečiame daugiau moterų 
ateiti ir įstoti į mūsų klubą.

Moterų Dienos paminėjimo 
j vakarą moterys pasiryžo pa- Į 
įdaryti nepaprastą vakarienę. 1 
Bus “russian salads,” namie 
keptų pyragų ir kavos. Drau
ge Albina Miknienė (Tamule- 1 
vielutė) pasižadėjo rodyti 
ekrane (ant screen) spalvotų 
nuotraukų iš Kanados. Bus 
įdomu pamatyti.

Prašome vyrus ir moteris 
atsilankyti į šį parengimą. Vi
si būsite užganėdinti. Įžanga 
tiktai 99c.

Kaip sakyta, parengimas 
įvyks kovo-March 12 d. 7 v. 
vakare, Lietuvių Tautiško Na
mo apatinėje salėjo, kampas 
Main ir Vine gatvių.

Klubictė

Hartford, Conn.
Prašome atvykti j žaislų parę. 

įvyks kovo 13, popiet, 157 Hunger
ford St., Hartford. Rengia LDS 79 
kuopa.

Visi nariai privalo dalyvauti. Taip
gi ir visi kas myli gražiai laiką pra
leisti. Bus žaislai ir užkandžiai 
tik už $1.00.

Rengėjai.
(46-48)

Philadelphia, Pa.
Philadelphia progresuoja. Šį šeš

tadieni, kovo 12 d., ten brooklynie- 
čiai suvaidins , komediją “Prašvilpta 
Laimė”, o balandžio 23 d. ten įvyks 
šaunus koncertas, pagarbai seno 
veikėjo, Jono Rainio. Abu parengi
mai bus salėje 414 Green St. ’

Visi philadclphiečiai yra prašomi 
dalyvauti šiuose parengimuose. I- 
žanga tik $1.00, taksai įskaityti.

(46-48)

Worcester, Mass
LLD 11 kuopos susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 7:30 vai. vakare, 29 En
dicott St.

Į šį susirinkimą taip pat reikia 
visiem sueiti, kaip kad praėjusį mė
nesį. Šią žiemą iki šiol turėjome 
tik įvairių bankihtų parengimus,, 
šiame gi susirinkime turėsime ge
rai aptarti, kaip pasekmingiau pri
sirengti pamatymui komedijos “Pra
švilpta Laimė”, kurią nevvyorkiškiai 
aktoriai suvaidins balandžio 24 d.

Taipgi svarbu padėti mobilizuoti 
publiką į būsimą Aido Choro metinį 
koncertą, kuris įvyks kovo 27. Kaip 
žinia, aidiečlų koncertas bus pul
kus, pats choras labai žavingai ,dai-x 
nuoja po vadovybe gabaus mokyto
jo Jono Dirvelio.

Kp. Seki*.- 1

Žinios iš Lietuvos
NAUJOVĖ RESPUBLI
KOS MIŠKŲ ŪKYJE
Iki šiol respublikos miš

kininkai miško daigynų už- 
veisimą atlikdavo barsty
dami sėklas rankomis. Tai 
reikalaudavo daug laiko, 
sėklos būdavo išbarstomos 
nevienodais tarpais.

Prieš kurį laiką Taura
gės miškų ūkio Tauragės 
girininkijos eigulys P. Lob- 
ša sukonstruavo šiam tiks
lui rankinę sėtuvę. Panau
dojant šią sėtuvę, darbo’ na
šumas pakyla daugiau kaip 
tris kartus, išaugę sėjinu
kai būna išsidėstę vienoda
me atstume. Be to, šiuo at
veju nereikalingas sėjinu
kų retinimas.

Pirmieji išbandymai da
vė gerus rezultatus. Sėjant 
eigulio Lobšos sukonstruk- 
tuotos sėtuvės pagalba, eg
lės sėjinukų išeiga viršija 
planinę beveik du kartus.

Įvykusiame LTSR Žemės 
ūkio ministerijos Techninės 
tarybos posėdyje P. Lobšos 
sėtuvė buvo priimta. Nu
tarta pradėti šios sėtuvės 
masinę gamybą.

P. Lobšai, sukonstruavu- 
siam šią sėtuvę, paskirta 
piniginė premija.

F. Bajorinas

L ink uviečių. Pavyzdžii i
PAKROJIS. Linkuvos

MTS mechanizatorių Krei
pimasis į visus respublikos 

“Ot Komedija! -- Cha-Cha-Cha...”
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Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laimė”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis jr 

sekamuose miestuose

Philadelphia, Pa.
Kovo-March 12, 7:30 P. M.

Ruba Hali, 414 Green St. A

Newark. N. J. C
Kovo-March 13, 3:30 P. M. 

i 

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. /
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M.

L. B. Svetainėje, 243 N. Front St.

WORCESTER, MASS
Balandžio-April 24-, 3 P. M.

Lietuvių salėje, 29 Endicott St..

Wilkes-Barre, Pa.
Gegužes-May 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Ručinskas, Adele Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

. tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.
L- m'i, irri •>(■*1111'11 wmumiwmwi —RhmMį

mašinų-traktorių stočių 
darbuotojus rado platų at
garsį Rozalimo MTS re
montininkų tarpe. Įvyku
siame gamybiniame pasi
tarime mechanizatoriai ir 
žemės ūkio specialistai kar
štai pritarė linkuviečių 
kreipimuisi ir įsipareigojo 
iki kovo 15 dienos užbaigti 
žemės ūkio mašinų remon
tą, o iki balandžio 1 d. —• 
atremontuoti visus trakto
rius. Be to, MTS kolekty
vas įsipareigojo šiais me
tais paruošti 40 nauji/ 
traktorininkų, “Aušros”, 
“Į šviesią ateitį” ir “Tary
binio kelio” kolūkiuose me
chanizuoti gyvulininkystes 
fermas.

Teatro gastrolės kolūkyje

UŽVENTIS.— I. 11 dieną 
Šiaulių dramos teatro artistai 
parodė “Paryžiaus Komunos” 
kolūkyje spektaklį “Pinigė
liai” pagal Lietuvos TSR nusi- 
pelnusio meno veikėjo S. Čiur
lionienės-Kymantaitės pjesę.

Tai septintasis spektaklis, 
kurį teatro kūrybinis kolekty
vas parodė šioje žemės ūkio 
artelėje. žiūrovai šiltai sutiko 
iš jų kaimo kilusią aktorę 
Vandą Venckutę, kuri atliko 
Birutės vaidmenį. Dar prieš 
keletą metų ji vaidino šio kol
ūkio saviveikloje.

Dramos teatro artistai su
darė sutartį dėl kolūkio kai
mo saviveiklos šefavimo.



Šventinis Stalas
(Tąsa nuo 2 pusi.)

gadininkas padėti skubiai 
nedidelę plieno siją perkel-

. ti į -kitą cecho galą, jis tik 
pasižiūrėjo balz g a n o m i s 
akimis, — nešk pats, dabar 
dvidešimtas amžius! Me- 
chanizavimas, girdi, o aš si
jas tampysiu! Tas jį išba
rė, girdi, mechanizavimą vi
si žinome, bet kad jau la
bai skubiai reikia, o Stani
kas gatavas akis iškabinti: 
aš, girdi, už jūsų netvarką 
atsakyti negaliu, šturmuoti 
nenoriu. Ir ką jūs galvo
jate? Rado darbą kitur.

—Cha, — suprunkštė Da
gilis.—Būtu pagyvenęs prie 
buržujų, neklaustų koksai 
amžius — dvidešimtas ar 
aštuonioliktas! Keliais pa
skui fabrikantą šliaužiotų, 
kad tik darbo neprarastų. 
Žmogus šuns vietoje buvo.' 
Dabar tai visi gudrūs. i .v . t . . is kontroles, kitos

Bet Rimkus, kuns jau bu- lėkdamos smarkiai, ___„„ ..
VO kiek kovingai nusiteikęs, !sa jgga. Sužeista keletas kitu 
užstojo nesantį Staniką:

—O ką, teisingai 
Šnekėjo, bėgiok nuo 
darbo sijas tampyti! 
vo darbas stovės...

—Teisingai, tai gal 
singai, — atsiliepė Viršulis, 
—gera jums visiems teisin
giems būti, kai buržujų 
tvarkos nematėte. Ka, Da-

vyras | 
savo,

NewYoriaKZWz'/ff 7lnk)i
25 artistu braižinių 
Paroda New Yorke

Great Northern Hotel esan
čioje Art of Today Gallery 
dabar vykdoma25 artistų brai
žinių bendra paroda. Tarpe 
jų randasi tūli tie dailininkai, 
kurių braižiniai .jau matyti 
spaudoje, plačiai žinomi.

dolfas Baranikas, taipgi jo 
žmona May (Stevens). Paro
da užsidarys kovo 31-mą. At
dara darbadieniais nuo 12 iki 
5, o penktadieniais iki 9; sek
madieniais uždara. Adresas: 
118 W. 57th St., New Yorke.

Labai pavojingai sųžeisttas 
Walter Dabrowski, 53 metų, 
ant Grand Central Parkway, 
Queens. Kai jo mašina ištrūko 
iš kontrolės, kitos mašinos, 

smogė vi-

žmonių.

So. Brooklyn, N. Y
LDS 50 kuopos susirinkimo

Kovo 4-tą dieną 
pos susirinkimas, 
buvo lietingas, bet 
vavo nemažai.

įvyko kuo- 
Nors oras 

narių daly- 
Perskaitytas 

i protokolas iš praeito susirinki
mo ir priimtas. Finansų sekr. 
pranešė, kad nariai pasimoka 

j duokles laiku, susispendavusių 
Ii’ ponu | nep# Užsimaldavusių sergan-

Viršulis ir Dagilis susi 
žvalgė. Jie be žodžių su 
prato vienas kitą, 
laikais juodu gretimai gy- čiais irgi nėra, 
veno, neretai malkomis, bul-! 
vėms, paskutiniu centu da
linosi. Jie tai gerai žino-i 
jo, ką reiškia jausti, kad tu 
turi pastovų darbą, butą;? 
turi šiandien ir turėsi ry
toj. i

Trumpai valandėlei kam-į 
baryje Įsiviešpatavo tyla. 
Galėjai girdėti, kaip stū
gauja už langų vėjas, siū
buodamas gatvių žibintus, 
tiksi laikrodis ant sienos.

Viršulis prabilo pirmas:
—Na, Dagili, mudu per 

daug j praeitį nuvažiavom...
—Ant savo pečių peme- 

šėm! — atsakė tas.
—Bet, matai, 

nosį nukabino. — 
taurę. — Va, ii 
savo tortu...

—Ne su tortu, 
legram a?— su šu ko ii links
mai. — Nuo Viktorėlio! Su
laukiau !

Ji padavė telegramą vy
rui. Viršulis p e r s k a i tė, 
taukštelėjo putojančia tau
re su žmona, paskui su ki
tais.

—Dabar, — tarė jis, ati
duodamas telegramą žmo
nai, — prie stalo lyg ir vi
si. Visi namie!

—O Stepas — nustebo
Breiva.

—Ir Stepas namuose... 
kur daugiau. — Taip, kaip 
pernai tu!

Jau visai šeimyniškai įsi
taisę, svečiai neskubėdami 
įniko į gėrybes, sukrautas 
ant stalo. Tik Viršulienė 
vis nenustigo vietoje: tai 
jai mišrainės reikėjo atneš
ti, tai krienų. Tačiau la
biau už viską ji laukė žinių 
iš Stepo. Juk reikia žinoti, 
kuo pasipildė Viršulių gimi- 

/ ne.

jaunimas 
Jis pakele 
močia su

bot su te-

Buvo diskusuota L.D.S. 25- 
, tinęs sukakties paminėjimo 
klausimas. Jau sausio mėn. su
sirinkime nutarta, kad kuopa 
surengtų pramogą tam reika
lui. Išrinkta komisija, jinai tuo 
reikalu rūpinasi ir neužilgo 
parengimas įvyks, šiame susi
rinkime buvo diskusuojama 
klausimas apie parengimą ant 
didesnės skales, kur ir kitos 
Brooklyno kuopos kartu daly
vautų. Jeigu tok is planas bū
tų daromas ir pasirodytų 
praktišku, tai nutarta tokis 
planas paremti. Jeigu tokio 
plano sudarymui būtų šaukia
mas visų Brooklyno kuopų pa
sitarimas, tai įgaliota esnčioji 
komisija jame dalyvauti.

Kalbant apie ligonius reika
linga nepamiršti,, kad kuopos 
pirmininkės M. Kulikicnės 
sveikatos padėtis laipsniškai 
vis eina blogyn. Jinai kankina
ma artritis ligos jau nuo se
niai. Blogiausia yra su kojo
mis: labai sunkiai duodasi 
vaikščioti, tik stuboj su pagal
ba lazdelės gali kiek vaikšti
nėti. Jau nuo praeitos vasaros 
negali dalyvauti veikime bei 
mūsų organizacijų parengi
muose, kuriuos sveikesnė bū
dama nei vieno nepraleisdavo. 
Gal kai oras bus šiltesnis pa
dėtis kiek pagerės. Daktarai 
ir vaistai mažai tepagelbsti. 
Linkiu draugei ligą nugalėti, 
feusveikti, kad ateityje būtų 
galima dalyvauti veikime, ku
riame dalyvavo per daugelį 
metų. Koresp.

Lenkų laikraščio 
bazaras

*k Gubernatorius N. Y 
demokratu bankete

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Alf. Bieliauskas

Central Brooklyn, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 

trečiadienį, kovo 9 d., 7:30 vai. vak., 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Bill, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite, nes reikės 
padaryti tarimas kaip atžymėti L. 
n R 25 motu iubilieiine sukakti, irD.S. 25 metų jubiliejinę sukakti, 
kiti kuopos reikalai apsvarstyti.

Še k r.

Trys švedų sportininkės jau
nuolės tapo sužeistos automo
biliui ant jų užėjus ant 149th 
Street* •

Lenkų darbininkų savaitraš
čio Glos Ludovvy rėmėjai ren
gia New Yorke bazarą to 
laikraščio paramai. Jvyks ga
le šios savaitės, kovo 11, 12 ir 
13 dienomis. Penktadienio va
karą prasidės nuo 7:30 vak. 
šeštadienį ir sekmadienį durys 
.atdaros nuo 1 valandos. Vie
ta: Polonia Club, 219 Second 
Ave. (netoli 14th St.).

IB’azare, greta daugelio 
įvairių, kožna dieną sau ir 
namams reikalingų daiktų, tu
rės daug tautinių dailia daig- 
čių: odinių, audinių, mezgi
nių, keramikos, piešinių, lėlių, 
ir daug kitų puošmenų.

Kas dieną veiks restaura- 
nas. šeštadienį ir sekmadienį 
teiks ir meno programas.

Kaimynas

Moterų Diena paminėta su 
turininga programa

Moterų Apšvietos Klubo su
ruoštas Moterų Dienos pami
nėjimas Liberty Auditorijoje 
praėjo įdomiai ir smagiai.

Klubo pirmininkė K. Petri- 
kienė įvadinėje kalboje trum
pai atžymėjo Moterų Dienos 
pradžią ir reikšmę. Pristatė 
prelegentą daktarą Borisą.-

Dr. Borisas pateikė turtin
gą informacijomis prelekciją 
apie sveikatą. Ji vyriausia 
taikyta aiškinti akių sveikatos 
apsaugą ir pagalbą. Įdomu 
buvo išgirsti, kiek daug akių 
nesveikatų paeina nuo bend- 

kūno 
pat ne

buvo 
prie- 

pa-

Lenkijos filmai 
Stanley Teatre

šią savaitę per tris dienas 
Stanley Teatre vykdomas Len
kijos filmų festivalis. Parodys 
porą pilno ilgio, didžiųjų fil
mų ii- eilę trumpesniųjų, viso 
10 skirtingų filmų. Vienas bus 
pakartotas per du vakarus. 
Kiti visi kas vakaras — skir
tingai.

Lenkų filmų rodymas įvyks 
kovo 9, 10 ir 11 vakarais, nuo 

... . T ~ ’ 8:30. Dienomis ir iki tos va-Kulikas davė L K C gėlyno |alK|0S 
reikalams $5, o L. Gavrilo- esamoji teatre reguliarė pro-

šiltai įvertino visą programą, 
sveikino kožną jos dalį ir pa
tenkintai priėmė moterų vai
šingumą. Kepinių užkandę, 
karštos kavos puoduką išgėrę, 
ilgai nesiskubino namo.

Rep.

Demokratų partijos visaša- 
liškojo komiteto surengtuose 
pietuose Waldorf-Astoria vieš
butyje gubernatorius Kairi
ni anas pakviestas vyriausiu 
kalbėtoju. Kalbama, jog šis 
demokratų sąskridis jau su
šauktas planuoti strategiją 
ateinantiems prezidentiniams 
rinkimams, nors tie rinkimai 
oficialiai prasidės tik už metų.

DftMESIO!

Slaugės paliuosavimo pareigoj, 
su ar be New York valstijos license, 
Long Island Nursing Homo.

Pradžiai $200 j Mėnesį
Šaukite LE. 9-2870

(43-49)

APDOVANOJO GĖLYNĄ
Praėjusį sekmadienį Wm.

vakaro tebevykdoma

Iros viso kūno, ar tūlų 
dalių silpnybės. Taip 
paprastai informacinga 
sužinoti apie Įvairiausias 
mones akims pagelbėti 
lengvinti.

o ypačiai akių

motu. Aiškino reikš-

Daktaras stipriai pažymėjo, 
kad be galo svarbu yra kūdi
kio viso kūno, 
sveikatai jo motinos sveikata 
nėštumo
mę ir veikmę ant akių cukra
ligės, mažakraujystės, šienli
ges ir kai kurių kitų. Nurodė 
priežastis ir galimą pagalbą 
augant miežiui, esant plėve
lių įdegimui, kilus dėl akių 
galvoskaudžiui. Gavome pla
tesnį supratimą ir to kiek ga
li pagelbėti tūlais atvejais var
tojimas skirtingų akinių.

Prelekcijoje ir atsakymuose 
į klausimus daktaras pateikė 
patarimų ir tūlais kitais svei
katos klausimais, tiesioginiai 
neįeinančiais į akių sritį.

Suzanna K az ok y te žavingai 
sudainavo “Lopšinę;” Šimkaus 
“Kas ant žirgelio;” dar vieną 
iš šalinaitės parašytos opere
tės. Publikos labai prašoma 
daugiau dainuoti, pridėjo ang-

Kompoz i torius Frank Bale- 
vičius akompanavo solistei 
Kazokytei ir chorui.

moterys, vado- 
mokytojos Mil- 
sudainavo šali- 
susirinkom,” iš 

žodžiai J. 
liaudies 

Pe-
dainužę:” 

Balovi- 
;” “Myliu 

iš operetės

v y bėjo sa vo
tį red Stensler, 
naitės “Mes 
operetės “Tamyla,”
Nalivaikos; lietu viii 
“Siuntė mane motinėlė; 
trausko “Stipinsiu 
“Mergelės dainą;’1 
čiaus “Oi, neklauski 
senovę brangią
“Pepita.” Paskutinės solo ir 
su choru dainavo Suzanna Ka- 
zokytė. Pirmesnių dviejų dai
nų solo dainavo Elena Bra
zauskienė; “Mergelės daino
je,” sykiu1 su Brazauskiene so
lo dalyje, dainavo Nastė Buk
li i e n ė.

Pirmininkei paprašius pub
likos paramos salės ir kitiems 
iškaščiams padengti, atsiliepi
mas buvo draugiškas. Klubas 
nepasiliks skolose.

Užbaigdama programą, pir
mininkė pareiškė padėką dak
tarui ir visiems menininkams 
už įdomią programą, taipgi 
visoms draugėms, kurios ap
dovanojo pramogą skaniais 
kepiniais ir kitokiomis dova
nomis. Pakvietė 
prie tų suneštų

Pyragų 
Marijona 
Reinhardt, 
Yakštienė,
Ona -Čepulienė, Katrina Petri- 
kienė. Mikalaus - ir Yakštienė 
tą viską priruošė stalui ir pa
tarnavo svečiams.

visus svečius 
vaišiu.

iškepo ir dovanojo 
Kalvaitienė, Olga 
D. Galinauskienė, 
Albina Mikalaus,

K. Karpavičienes atneštą 
mažesniąja dovaną išgėrėme, 
o nevalgomoji gražuolė par
duota varžybomis.

Oras pasitaikė blogas,šiur
pus, silpnesnės sveikatos žmo
nes sulaikė nuo atvykimo. O 
tokių šiuo tarpu mūsų eilėse 

Į randasi nemažai. Išgalėjusie
ji grumtis su oru1, atvykusieji,

vich
kui!

Iki
lyno

ir Jonas-r-po $1. De-

šiol pavasariniams gė- 
r e i k a 1 a m s sudėta

Šiemet gėlyno išlaidų bus 
nemažai. Daugiausia jų pa
reikalaus dažai tvorai ir 
metalinėms smaigoms bei 
stulpeliams. (Tvora tuoj 
pradėtų rudy t.) Jau nu
pirkta mineralinių trąšų ir 
porą įrankių.

Kai stambesnieji darbai 
bus atlikti, gėlininkas pa
tieks smulkmeningą išlaidų 
apyskaitą. V.

Sako, kad N. Y. yra 
skirstomas miestas
Brooklynietis demokratas as- 

semblymanas Bertram L. Ba
ker kalbėdamas Harleme pa
reiškė, jog New Yorkas pa
verčiamas į rasistiniai “pada
lintą miestą.”

Panašią mintį reiškė kovai 
prieš diskriminaciją komiteto 
sekretorė Mrs. Frances Leven- 
son. Ji stipriai kritikavo stam
biųjų nuosavybių savininkų 
planingai, tiksliai apjuostą ap
link visą miestą “baltąjį ra
tą.” Sako, jog visuose prie
miesčiuose įkurti nauji mieste
liai įsileidžia tiktai parinktus 
baltuosius.

Tai būtų iškandimas 
didelio gabalo algos

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker savo ve
damajame straipsnyje pareiš
kė, jog leidimas kelti vendas 
New Yorke prilygtų iškandi- 
mui didelio gabalo iš darbi
ninkų algos. Sykiu pažymi, 
jog norintieji nuo to apsaugoti 
savo uždarbį privalo daugiau 
veikti protestuose.
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i grama: “Variety Artists,” 
naujas tarybinis filmas, taipgi 
pakartojamas “Battle for Sta
lingrad.”

Kovo 9-tos vakarą . rodys 
“Adventure In Marienstadt,” 
Pirmąjį Lenkijos judį spalvo
se, muzikališką komediją; 
“Return. To Old Town,” “New 
Pastures.”

Kovo 10-tos programoje 
“Tomorrow Will Be Fine,” 
“Apple Blossom. Time,” “The 

I Earth Our Planet,” “The Wi
de Road,” “They Sing, They 
Dance.”

Kovo 11-tą: “Five from 
Barška Street,” “The Naugh
ty Little Goat,” “Tomorrow 
Will Be Fine.” Rep.

ant 
metų 

mu-

Išbuvęs New Yorke 
Broadway nuo 1953 
gruodžio 3-čios lengvas 
zikališkas veikalas Kismet tu
rėjęs pajamų virš 4 milijonus 
dolerių. Pirmais metais išsimo
kėjo pastatymo iškaštį, kuris^ 
buvo $430,000. O vėliau visu 
laiku krovėsi pelną.

- - - - - APPLIANCES- - - - - -
Any Make. Any Model 

Direct to you at wholesale Prices
FAIRMART SALES

982 —8th AVE. (55th St.)
Ask for Mr. B.

PL. 7-2876

AUGUST W. KODZIS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 

Dvi Air Conditioned . Koplyčios 
24 valandų patarnavimas 

6306 Flushing Ave., Maspeth 
DA. 6-1658

Richmond Hill, N. Y.
L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 

jvyks trečiadienį, kovo-March 9 d., 
pradžia 7:30 vai. vakaro, 110-06 
Atlantic Avo.

Visi nariai malonėkite atsilankyti 
ir kurie dar neužsimokėjote douk- 
lių už šiuos metus, pasimokėkite.

Komitetas

BROOKLYNAS
ir 

APYLINKĖ

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalyką, kuris jvyks

Balandžio
April, 3 P. M.

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkes apšvietus bran
gintųjų, dienraščio Laisvės rėmėjų.
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Tėvas turėjo gelbėti 
sūnui užgimti

Robert E. Roberts aną die
ną įsitikino, jog bile ko žino
jimas nesudaro naštos, o rei
kale dar gali ii- pačiam patar
nauti. Robertsui patarnavo. 
Kai jo žmona staiga pasijuto 
gimdanti kūdiki, nebebuvo 
laiko ne tiktai sulaukti ambu- 
lanso, bet nė pašaukti. Jis 
pats tapo savo sūnelio priėmė
ju, o po to pašaukė ambulan- 
są.

Lekciją apie tai, kas dary
tina tokiu atveju, jis buvęs 
gavęs dirbdamas ant prekinio 
laivo prieš septynetą motų.

Išdegė bowlingo 
stambus centras

Gaisras prasidėjęs bowling 
center pastate Brooklyno suža
lojo tą ir gretimus du pasta
tus, 90-94 ir 96 Flatbush Ave. 
Nuostolių padaryta už apie 
$250,000. Trys gaisragesiai 
buvo pridusę dūmais.

55 DODGES-PLYMOUTHS 
žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARM A TO.
Downtown Brooklyn 

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

DR. A. L. GRAUBART
'OPTOMETRIST

Dabar randasi
139 Locust Hill Ave., 

(kamp. Ashburton Ave.) 
Yonkters, N. Y.

Išegzaminuojamo akis, 
Pritaikpme akinius.

Pirm., Tree., Penkt. 10-1 ir 53 
šeštadieniais 10-5.

YOnkers 8-9456

PIANO LEKCIJOS 
KLASIKAI 

Jūsų Namuose
Per Juilliard ir Europoje lavintų 

mokytoją.
Tel. NE. 9-1560

PIENINĖ FARMA
Grahainsville, N. Y.

42 galvos galvijų, 21 melžiamų 
karvių, vištininkai del keliolikos 
tūkstančių vištų, 281 akras, 21 
farmos budinkų, 14 rūmų namas, 
youngstovvn virtuvė
šiame stovyje — mokyklų ir bu- 
sų stotis prieš pat namus.

Saukite: HOLLIS 4-5045
(44-47)

puikiau-

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

N. Y. DOMESTIC BUREAU

Established 
bettor type 

50-60.
80 Palmer Ave

1935. Specializing in 
help. Houseworkers 

Couples 400-450.
Bronxville

DE. 7-8268

THE PLACEMENT CENTER
Couples or singles. Cooks, maids, 

nurses; Sleep in or out. Quick 
placements for referenced workers.

A. M. to 5 P. M. Evenings by 
appointment.

84 Grand St., White Plains 
Tel. White Plains 9-7649

9

HELP WANTED-MALE

MEN. 22-54. Mechanically in
clined. Int. in perm, job and more 
money now. Jobs with real opp. 
created by incr. volume in produc
tion. We are leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer rens^ 
meration on percentage sharing. 
Car essential. WH. 9-7781.'Al0-4 P. 
M. Ask for Harry or Loo. K

(44-50)

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS 
FRESH MEADOWS (Flushing). 
Birželyje užimtinas, praktiškai nau
jas 6 rūmų detached, mūrinis na
mas. Platus attic, ištaisytas skie
pas, arti mokyklų ir transportaci- 
jos. Daug ekstra įrengimų. Greitam 
pardavimui tik $23,000. Pamatymas 
pagal sutartį. Kreipkitės tik rimtai 
mananti pirkti. Tol. FL. 7-8957.

(46-49)

PARDUODA SAVININKAS—MER
RICK, greit užimtinas. Gražus 7 rū
mų namas. 2 pilnos maudynės, mok
slinė virtuvė, medžiu deginama ug
niavietė, kostumerskai budavotas. 
14’x.l8’ den. Visoki {rengimai. Ištai
sytas skiepas, platus al tic, sun deck, 
didelis žemės lotas, A-l vieta, arti 
mokyklų, krautuvių ir transportaci- 
jos. Greitam pardavimui $20,500. 
Apžiūrimas. Tik rimti pirkikai tesi
kreipkite. FR. 8-5822.

(46-47)

, (

Va-
Jel-

Pradėjo antrąjį 
Jelkės teismą
■*New York o General 

);ions teisme prie teisėjo 
lente prasidėjo antrasis
kės teismas. Milijonieriukas ti
kisi, kad šis teismas jį ištei
sins. Pirmajame teisme jis bu
vo kaltinamas ir nuteistas kaip 
verbuotojas gražuolių mergi
nų brangiai užmokantiems 

’ turčiams pažaisti.

Kūdikis pasismaugė 
užlaidoje

Bronxe trys broliukai savo 
bute žaidė vieni nuo kitų 
slapstydamiesi, vieni kitus 
gaudydami. Vyriausias, 4 me
tų, palipėjo aukštyn drabu
žiams kabinti kampe ir krito. 
Jo galvutė įkliuvo į pavertą 
užlaidą, kuri tarnavo kaip du
rys. Kai jį iš ten ištraukė, vai
kas jau buvo uždusęs.

Pagerbė gelbėtojus 
poiieistus

Policijos komisijonierius 
Adams ir gyvybės apsaugos 
įstaigos viršininkas Tuttle spe- 
cialėse apeigose įteikė 13-kai 
policistų gyvybės gelbėtojų 
medalius.

Tarpe pagerbtųjų buvo po- 
licistas Joseph A. Shukis, pa
sižymėjimo metu tarnavęs 3- 
me precinkte, o dabar 5-jame. 
Jam važiuojančiam radio ma
šina (1954 metų vasario 3-čią) 
buvo pranešta, kad ties South 
St. East upėje randasi žmo
gus. Shukis šoko į ledinį van
denį, daplaukė prie reikalin
gojo pagalbos ir jį atplukdė 
iki prieplaukos. Iš tenj juos 
abu iškėlė kiti policistai. y

Visi kiti pagerbtieji buvo 
panašiai pasižymėję išgelbėji
me skęstančių.
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Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Šis pokilis bus be įžangos — nemokamai. 
Prašome atydžiai įsitėmyti dieną ir kvie
čiame dalyvauti šiame maloniame pokylyje.

■ * •> '‘.f < ‘

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

pusi. Laisve (Liberty) TrečiacL, kovo (March) 9, 1955




